
Referat fra bestyrelsesmøde i Pædagogisk sektor, 
12. oktober 2017  

REFERAT  
 Emne: Uddybning af punkt Referat 

1.  Formalia: a. Velkomst  
b. Tilstede og afbud.  
c. Ordstyrer:  
d. Referent: Aase  
e. Godkendelse af dagsorden – Hvilke metoder bruges i 

dag? 
f. Godkendelse af referat fra mødet den 23.august Bilag 

1 
g. Den gode historie/dagens smil.  

a. Velkomst ved Jytte, præsentation af bestyrelsen for den indkaldte 
suppleant og Glenni Grønne, der er med, da vi skal have 
opsamling på bestyrelsens mål fra bestyrelseskonferencen. 
Dækkeservietten med målene fra bestyrelseskonferencen, bruges 
som udgangspunkt for formiddagen med Glenni. 

b. Tilstede Gudrun, Tina, Bo, Bodil, Lene, Jytte og Aase. Afbud fra 
Karen, da hun deltager i strategimøde i forbindelse med OK 18 – 
Vita kan ikke deltage som suppleant.  
Afbud fra Mette da hun er på Akademiuddannelse og fra Mette 
Krappe der er stoppet i bestyrelsen, Helle der er suppleant kunne 
ikke deltage. Afbud fra Inger Lise, hvor suppleant Jeanette 
deltager 

c. Lene   
d. Aase   
e. Godkendt. Formiddagen med Glennie, hvor vi skriver et resume 

sammen lig vores dækkeserviet. 
f. Godkendt uden bemærkninger 
g. Jeanette fortalte den gode historie.  

2.  Nyt fra sektoren: Bilag 2 – orienterings brev fra Børne og Socialministeriet 
om elementer i den politiske aftale ”Stærke dagtilbud” – 
alle børn skal med i fællesskabet”. 
Pjecen er sendt med ud til bestyrelsen. 

Jytte orienterede vedrørende bilag 2. Vi er opmærksomme på om, der 
er noget vi skal arbejde med. Lene orienterede om, at de var blevet 
præsenteret for udspillet på et Område MED møde. 
Vi nedsætte en arbejdsgruppe, Lene og Jytte, der mødes og drøfter 
hvilke spørgsmål, der kan være relevante at stille til 
politikere/fagchefer. Dagplejen sender spørgsmål til Jytte. 
Jytte orienterede om: OK 18 og de problematikker der er. Fremtiden i 
afdelingen og sektorerne. Medlems udvikling.  

3.  Budget: a. Forslag til budget for 2018 – Bilag 3. 
b. Regnskab for 2017 – bilag 4.    

a. KL’s børnetopmøde: vi synes, det er vigtigt, der er deltagelse fra 
sektoren. Derfor foreslår vi, at Per, Jytte og Aase deltager. 
Afdelingen afgør, hvor mange ressourcer, vi bruger på det. 
Dagplejens landskonference: vi sender samme antal deltager i 
2018 som i år. 
Barndommens gade: deltagelse tilbydes de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltager i KL’s børnetopmøde og 
dagplejens landskonference. 
Bo holder øje med om, der er noget målrettet hans faggruppe 



Ovennævnte forslag besluttes endeligt ved budgetlægning for 
2018. 

b. Viser et lille overskud – alt efter om, der er FIU midler til at dække 
konsulentbistand til sektorens TR konference. Vi vil se om, der er 
økonomisk råderum til at gøre brug af Glenni til en gruppe i 
dagplejen samt TR for omsorgsmedhjælperne. Pædagogiske leder 
ønsker opfølgning med Jesper, hvor Bodil og Gudrun vender 
tilbage med ideer. 

4.  Medlemsaktiviteter:  
Bilag 5 

Medlemsaktiviteter for 2018 behandles: 
Sejltur: Jytte 
Arbejdsglæde: Thomas Grønnemark, den dovne energi, 
ham forsøger vi, at få først på året 2018. – Aase og Inger 
Lise. 
Stress/arbejdspres: slip stres ud af skammekrogen, 
Pernille Sten Pedersen. – Gudrun og Bodil. 
Alene arbejde/ensomhed i jobbet: Jytte - Lene – Lone 
(SOSU). 
Kunsten ikke at brænde ud: ”Det er godt nok” ikke at 
kunne levere som før i tiden/ager i de rammer vi har. 
Lene – Tina og Majbritt (SOSU). 
Oplæg med Helen Eriksen: Karen og Mette. 

Jytte vender sektorernes aktiviteter med SOSU sektoren. Jytte laver 
en samlet kontrakt med Athena. Planlagte medlemsaktiviteter for 
2018 sendes til bestyrelsen.  
Socialt arrangement tænker vi nyt til 2019. 
Pernille Sten Pedersen. – Gudrun og Bodil går videre med det. 

5.  Opsamling på temaet 
arbejdsmiljø - Når temaet i 
sektoren i 2018 er 
arbejdsmiljø, hvad skal 
sektoren så særligt arbejde 
med? 

Fra referatet fra bestyrelsesmødet den 23. august: 
Omsorgs- og pædagogmedhjælper og pædagogiske 
assistenter på døgnområdet: Aase og Jytte spørger på 
faggruppens næste TR møde hvad de gerne vil have 
temasat i forhold til arbejdsmiljø. 
Pædagogiske leder i dagplejen: Gudrun undersøger i 
faggruppen - også i Skanderborg - hvad de gerne vil have 
tematiseret.  
Pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter i 
daginstitutionerne: Mette og Lene spørger på deres TR 
møder om, hvad de vil have tematiseret. Kunne det være 
pædagogmøder i daginstitutioner? Hvis – så skal vi 
undersøge, hvor udbredt det er. 
Dagplejerne: TR fra dagplejen spørger på 
medlemsmøderne i efteråret, hvilke temaer dagplejerne 
syntes kunne være relevant. Kunne det være, hvordan 
man kan bruge sin faglighed, når man har en pædagogisk 
assistent uddannelse? 

Punktet kommer på til december mødet. 

6.  Forslag til Årshjul for 2018: Bilag 6. Ingen kommentar 

7.  Forslag til mødeplan i 2018: Bilag 7. Godkendt, med bestyrelseskonference i december. 



8.  Punkter til næste møde: Punkter og hvem har oplægget til punktet? a. Opsamling på temaet arbejdsmiljø - Når temaet i sektoren i 2018 
er arbejdsmiljø, hvad skal sektoren særligt arbejde med? 

b.  Bodil er ordstyrer i stedet for Tina til møde den 11. december. 

9.  Evaluering af dagen:  God dag, fyldt op, store punkter, rart at være her.  
God formiddag med Glenni, blev lidt tidspresset til sidst. 

 

10.  Eventuelt:   

 


